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Thuismarkt Van Dijck (Loudonstraat) gaat weg 
 
De laatste buurtsuper van Bezuidenhout gaat verdwijnen.  
1 augustus gaat Aad van Dijck (65) samen met zijn vrouw Sil (66) 
genieten van zijn welverdiende pensioen. ‘Ik ga dingen doen waar 
ik dan wél tijd voor heb,’ zegt de goedlachse Aad.  
Al vanaf 1946 is hij gevestigd op de hoek van de Loudonstraat en de 
Sibergstraat. Vanaf 1917 zat de winkel in het oude gedeelte van de 
Theresiastraat, maar ging na de bombardementen op Bezuidenhout naar 
het pand waar hij nu zit. Dat overigens na 1 augustus een woonhuis 
wordt, waar zijn dochter in gaat wonen.  
Het meest verkochte in de winkel was altijd de zelfgemaakte eiersalade en 
paté. ‘Maar ook de verse vleeswaren, brood en kaas; daar kwamen 
mensen helemaal uit Zoetermeer voor,’ vertelt zus Marga (60). Want 
vaste klanten heeft van Dijck zeker. Hij kan ze zo uit zijn hoofd 
opsommen. Hij heeft veel verse spullen aan hen verkocht. ‘En een praatje 
met deze mensen gemaakt, want dat is onze redding geweest tijdens de 
prijzenoorlog van de grote 
supermarkten.’  
In de tuin werken, wandelen en fietsen. 
Dat is wat Aad wil gaan doen na 1 
augustus. En stofzuigen bij mijn zus 
natuurlijk.’ Zijn zus lacht zich krom. 
Net als Paula, de al 22 jaar vaste 
kracht van de winkel. En dat is waar de 
mensen ook voor kwamen: voor de 
gezelligheid in deze buurtsuper. Wij 
wensen Aad, Sil, Marga en Paula veel 
plezier voor de toekomst. Dat ze nog 
vaak zo krom mogen liggen van het 
lachen, zoals ze dat in de winkel ook 
altijd deden! 
 

 
Dit artikel is door een tip van 
een bewoner uit Bezuidenhout 
tot stand gekomen. Heeft u ook 
een tip voor Bezuidenhout 
Nieuws en wilt u dat delen met 
uw wijkgenoten? Neem dan 
contact met ons op! 

 
 
 
 

Joyce Groenten en Fruit
   Theresiastraat 236 
         070-3853660 

     
● Voor kwaliteit en 
service! 
● Voor gratis bezorging 
vanaf 5 euro! 
● Voor fruitmanden 
vanaf 15 euro! 
● Ook kant-en- 
klaarmaaltijden! 
● Kom een keer gratis 
proeven! 
  www.fruitmanden-joyce.nl 

 

http://www.fruitmanden-joyce.nl/


 
Pieter van Woensel (VVD) geeft stokje door  

 
Celine Timmerman 
 
Met het komen van een nieuw college van B&W in Den Haag krijgt Haagse 
Hout een nieuwe stadsdeelwethouder. Pieter van Woensel ruilt na 1,5 jaar 
stadsdeelwethouder geweest te zijn, Haagse Hout in voor Laak. En uit 
Laak komt zijn collega Marnix Norder naar Haagse Hout. Maak kennis met 
de oude én nieuwe stadsdeelwethouder.  
  

Pieter van Woensel (VVD)  
 
Jammer dat u geen 
stadsdeelwethouder van Haagse Hout 
meer bent? 
“Ja, heel jammer. Ik heb met veel plezier 
van alles en nog wat in Haagse Hout 
gedaan. Op zich is Haagse Hout niet een 
gebied met zoveel problemen.’’ 
 
U wordt nu stadsdeelwethouder van 
Laak. Dat wordt een stuk drukker? 
“Het zal wel drukker worden, ja. Het is 
natuurlijk een gebied met veel 
problemen. Maar ik zie het zeker als een 

uitdaging.” 
 
Gaat u Haagse Hout missen? 
“Nou, ik woon zelf in Bezuidenhout, dus helemaal missen zal ik het niet. Ik 
krijg nog wel veel mee. Ik ben ook trots op het stadsdeelkantoor dat nu in 
Bezuidenhout staat. Eerst waren de bewonersorganisaties niet zo tevreden 
over de wijk, dat is nu bijvoorbeeld al een stuk beter.’’ 
 
Wat vindt u het mooiste aan Haagse Hout? 

FOTO: www.denhaag.nl  

“Even denken. Ik denk dat ik dan toch voor het Haagse Bos kies. Ik ga 
daar vaak wandelen.’’  
 
Wat geeft u uw collega en nieuw stadsdeelwethouder van Haagse 
Hout Marnix Norder voor aandachtspunten mee? 
“Dat hij op de buurt Mariahoeve moet letten. De leefbaarheid in deze wijk 
daalt sterk. Tevens moet hij kijken naar het beheer en onderhoud van 
woningen in Haagse Hout.’’ 
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aan Haagse collega Marnix Norder (PvdA) 

 
Marnix Norder (PvdA) 
 
U wordt de nieuwe stadsdeelwethouder 
van Haagse Hout. Een bekende buurt! 
“Ja dat klopt, ik heb van 1990 tot 1995 in 
Bezuidenhout gewoond. Met veel plezier 
trouwens. Wij moesten verhuizen vanwege 
gezinsuitbreiding en omdat mijn vrouw een 
bedrijf aan huis wilde.’’ 
 
Wat kunt u zich nog herinneren van 
Bezuidenhout?  
“Dat het een goede buurt is. En de viskraam op 
het Stuyvesantplein waar ik nog weleens een 
patatje en een kabaljauwtje haalde. En mijn 
buren van vroeger! Ik had hele leuke buren. Het 
waren oudere mensen, echte Hagenaars. We 
ontmoetten elkaar altijd in onze gezamenlijke 
tuin.’’  
 
En nu naar de toekomst van Bezuidenhout. 
“Die is, hoop ik, kleurrijk. Ik wil vaak praten met de mensen die in Haagse 

Hout, en dus ook Bezuidenhout 
wonen. Dat wil niet zeggen dat ik 
het altijd met ze eens ben. Ik 
probeer zoveel mogelijk te luisteren 
naar wat mensen te zeggen hebben 
en probeer daar mijn voordeel mee 
te doen. Ik ben recht voor zijn 
raap, en wil dat mensen dat ook 
tegen mij zijn.’’  

FOTO: 
www.denhaag.pvda.nl  

 
Bezuidenhouters hoeven er dus 
geen doekjes om te winden 
tegen u? 
“Nee, duidelijkheid staat bij mij 
voorop.’’ 
 
 
 
 

 
 

Marnix Norder daagt u dus uit! 
Wat zou u nou willen 
veranderen aan Bezuidenhout? 
Stuur uw mening/idee naar ons
(zie colofon). Reacties worden 
in de volgende Bezuidenhout 
Nieuws geplaatst! 

http://www.denhaag.pvda.nl/


Vrijmarkt Spaarwaterveld goed bezocht Vrijmarkt Spaarwaterveld goed bezocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vrijmarkt is deze Koninginnedag op het Spaarwaterveld in de 
Theresiastraat goed bezocht. Even leek het erop dat de vrijmarkt door 
organisatieproblemen niet door kon gaan, maar gelukkig heeft Scouting 
Haagse Hout de organisatie overgenomen. Met een mooi zonnetje aan de 
hemel zijn er weer veel spulletjes verkocht. Ook hebben veel kinderen 
plezier gehad met het boogschieten en de clown, en konden volwassenen 
meedoen met countrydansen. Bent u er volgend jaar weer bij? FOTO 
HAROLD THIJSSEN 

Wist u dat… 
 

- Voetbalvereniging VUC kampioen is geworden in de eerste klasse?  
- De criminaliteit is gedaald in Bezuidenhout? Meer gegevens over veiligheid in 

Bezuidenhout kunt u vinden op www.hoeveiligismijnwijk.nl.  
- 5 september de kopijdatum is voor de volgende Bezuidenhout Nieuws? 
- U zelf ook stukjes mag insturen voor Bezuidenhout Nieuws? 
- Bezuidenhout er 200 nieuwe inwoners bij heeft 

gekregen in 2005? 

- 
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- 
- 
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- Als u zelf ideeën heeft over de wijk of de wijkkrant, 
u dit ons kan melden (zie colofon)?  

- U via www.fietsindeknel.nl fietsknelpunten in 
Bezuidenhout kunt aangeven?  

- Het Wijkberaad nog steeds op zoek is naar 
enthousiaste leden? 

- 16 oktober bewonersavond is? Hier kunt u alles 
over uw wijk kwijt aan het Wijkberaad van 
Bezuidenhout.  

- Buurtbewoonster Ada Alkemade in de week van 7-
11 en van 14-18 augustus basisschoolscholieren 
een opfriscursus voor taal en rekenen aanbied? 
Meer informatie via 070-3821510 of 
alkemada@xs4all.nl.  
Massage4life
Sport- en 
tspanningsmassage 

Stoelmassage 
Bij inlevering van deze 
vertentie €5,- korting!
ww.massage4life.nl 
e 

 

‘Islaam’ 
betekent
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Advertenti
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